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ΠΡΟΔΙΑΓEΓΡΑΜΜΕΝΗ 
ΚΑΥΣΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Προδιαγεγραμμένη καύση (ή προδιαγεγραμμένο πυρ) είναι 
η ελεγχόμενη καύση αγροτικής ή δασικής βλάστησης, από 
ομάδα ειδικών ή εκπαιδευμένων ομάδων κάτω από συγκε-
κριμένες συνθήκες και σε καθορισμένη περιοχή.

ΠΟΛΛΟΙ ΤΗ ΣΥΓΧΕΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΠΥΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΑΥΣΗ.  
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ; 
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το αντιπύρ και η κατάκαυση είναι δύο μέθοδοι έμ-
μεσης προσβολής δασικών πυρκαγιών που εφαρμόζονται κατά τη δα-
σοπυρόσβεση, δηλαδή όταν μια δασική πυρκαγιά έχει ήδη εκδηλωθεί.

H προδιαγεγραμμένη καύση εφαρμόζεται για τη διαχείριση της βλάστη-
σης και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Για παράδειγμα, χρησι-
μοποιείται σε συνδυασμό με μηχανικές μεθόδους, κατά τη δημιουργία 
και τη συντήρηση αντιπυρικών ή στεγασμένων ζωνών.

Προστατεύει τους ανθρώπους, το φυσικό περιβάλλον, τους οικισμούς, 
τα χωριά, τις υποδομές και τα δίκτυα, καθώς μειώνει σημαντικά την πι-
θανότητα εμφάνισης δασικών πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά και 
μεγάλη ένταση. Στις περιοχές που εφαρμόζεται συστηματικά, η δασο-
πυρόσβεση είναι πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑ-
ΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ, Η ΠΡΟΔΙΑΓΕ-
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;
Ναι. Η φωτιά εφαρμόζεται, επίσης, 
κατά περίπτωση, με στόχο τη βελτίωση 
οικοτόπων, βοσκοτόπων, την προστα-
σία της βιοποικιλότητας, τον έλεγχο ή 
τον μετριασμό ασθενειών και εντόμων. 
Αφαιρεί και εμποδίζει τα ανεπιθύμητα 
ξενικά, εισβολικά και χωροκατακτητικά 
είδη, ευνοώντας τα ενδημικά (ντόπια) 
είδη χλωρίδας. Η φωτιά «ξαναστέλνει» 
τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος και 
βοηθά στη γρήγορη ανακύκλωσή τους.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕ-
ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ; 
Φυσικά και γι’ αυτό υλοποιείται μόνο 
από εκπαιδευμένους, ικανούς και 
έμπειρους χρήστες. Πάντοτε καταρ-
τίζεται σχετικό σχέδιο ενεργειών και 
εφαρμόζεται αυστηρό πρωτόκολλο 
για την ασφάλεια των συμμετεχό-
ντων και την προστασία της περιο-
χής (π.χ. παρουσία πυροσβεστικού 
οχήματος, μέσα ατομικής προστασίας, 
προετοιμασία βλάστησης).  
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ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕ-
ΝΗ ΚΑΥΣΗ «ΟΠΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΏΝ ΕΜΠΡΗΣΤΏΝ».  
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ; 
Ανεξάρτητα από το αν το αίτιο έναρξης μιας πυρκαγιάς είναι φυσικό, 
εμπρησμός από αμέλεια ή εμπρησμός από πρόθεση, στις περιοχές 
που έχει εφαρμοστεί προδιαγεγραμμένη καύση, η μείωση της καύσι-
μης ύλης και οι διακοπές που έχουν δημιουργηθεί στην «οριζόντια και 
κάθετη συνέχεια της βλάστησης» από τη χρήση της φωτιάς, εμποδί-
ζουν τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς καθώς και την αύξηση της 
έντασής της σε σημαντικό βαθμό.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ; 
Τα εμπόδια κατά τη χρήση της φωτιάς είναι πολλά: Ο φόβος της μετα-
τροπής μιας προδιαγεγραμμένης καύσης σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, ο 
καπνός και η αρνητική του επίδραση στον πληθυσμό, η έλλειψη γνώσε-
ων και άλλες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, είναι μερικά από αυτά. 
Επίσης, η εκτεταμένη χρήση της από επαγγελματίες του πρωτογενούς 
τομέα, όπως κτηνοτρόφους και αγρότες, εγκαταλείφθηκε σταδιακά ως 
αποτέλεσμα της έλλειψης σαφούς νομικού πλαισίου και διακριτών δια-
χειριστικών στόχων.

ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ ΤΟ «ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΑΚΙ»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΏΝ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ;
Όχι. Κανένα προληπτικό μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να λύσει «μα-
γικά» το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.

Κατά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών χρειάζεται συστηματική 
δουλειά και συνδυασμένες ενέργειες, όπως η ενημέρωση και η κατάρ-
τιση των κατοίκων, η προετοιμασία των οικισμών, η μελέτη των αιτίων 
έναρξης των δασικών πυρκαγιών καθώς και η λήψη πολλών ακόμη 
μέτρων, εκτός από τη διαχείριση της αγροδασικής βλάστησης. Ούτως 
ή άλλως, ακόμα και περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί προδιαγεγραμ-
μένες καύσεις μπορεί να καούν, αν οι συνθήκες είναι αντίξοες.

Από την άλλη μεριά όμως, όλες οι μελέτες δείχνουν πως η αξιοποίηση 
της μεθόδου της προδιαγεγραμμένης καύσης κατά την πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών, είναι αναγκαία και ουσιαστικά αναπόδραστη για 
τη μείωση της δριμύτητας του φαινομένου τις ερχόμενες δεκαετίες.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ  
ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ  
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ;
Όχι, παρά μόνο εκπαιδευμένοι χρή-
στες. Χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες 
και οι σχετικές διαπιστεύσεις. Επί-
σης, πάντοτε υπάρχει καθοδήγηση 
από ικανούς και έμπειρους χρήστες 
κατά την εφαρμογή διότι η απόκτηση 
εμπειρίας από τους «κατά περί-
πτωση πρόσφατα εκπαιδευμένους» 
είναι σταδιακή, καθώς είναι μια αργή 
διαδικασία.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ; 
Η προδιαγεγραμμένη καύση χρησιμο-
ποιείται ήδη για τη διαχείριση της καύσι-
μης ύλης στις Η.Π.Α., στη νοτιοδυτική 
Αυστραλία όπου το κλίμα είναι μεσογει-
ακό, στον Καναδά, στην Πορτογαλία, 
στην Ισπανία, στη νότια Γαλλία, στην 
Ιταλία και τη Σουηδία.
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Προδιαγεγραμμένη καύση
Το παρόν factsheet παρήχθη στο πλαίσιο του 
έργου με τίτλο «Προσαρμογή του αγροδασικού 
περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή & αύξηση 
της ανθεκτικότητάς του στις δασικές πυρκαγιές: 
Πιλοτική εφαρμογή προδιαγεγραμμένου πυρός 
για τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και τη μεί-
ωση της έντασης των δασικών πυρκαγιών» με 
εταίρους το WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Μεσο-
γειακών Δασικών Οικοσυστημάτων-ΕΛΓΟ Δή-
μητρα, τη Διεύθυνση Δασών Χίου και την ομάδα 
εθελοντικής δράσης Χίου «Όμικρον» και με την 
υποστήριξη της εταιρείας Procter & Gamble.
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